
DIARIO DE PERNAMBUCO - TERCA- FEIRA. 13 DE JANEIRO DE 1970 -

Cien t l enco ntraml a 

ossad 


l1:sses indicios sai
malha com ue foi e COta de malha 
se constituio.. naquela arttgo valioso. 
diflc!l de ser lie se tratasse 
de urn soldado, t;ee~r:j~~~~:~~~~~FII 0o. sepultassem em aquele a 

Em seguida, 
anular da mao 
vrado, indicando 
todo usado pelos 

pelo solo calcareo em 
e pelas continuo.s 

Finalmente hI\. 0 
enterra do no. capela 
seu tamanho 
pessoas privilegiadas. 

tente Essa pe!(o. ~S~;f~~:'~E~~::~~ 

Clfncias do 
ltamaraca, 0 

·portu· 
I tamaraca, 
XVII e a 

CO~. :==Ir.:: a cota ae 

oficial luso 

cia permite a dedu!)iio de que se tratava. de WD 
portugu~s , desde que a capeJa fo j construi a 
apes 0 reduto tel' sido tornado dos holandeses. 

MORTO EM. COMBA'l'E 

Um oriff io no 0550 frontal enseja a conclusao 
de que 0 oficial teria sido morto em combale. 

As caracteris ticas cia arcada demaria, por 
sua vez, apontam que 0 ant. igo com batente term 
cerea de 50 a 60 anos d idade. Isso e tro 
indicio de sua possive! condiclio de comandan
te do. tortaleza, pois sendo WD velho ofIctal, cIe
veria ocupal' uma posiQiio importante no hiSt6
rico arraial. 

A idade do oficlal, a epoca precisa de seu 
sepultamento no emanto, s6 serilo eonhectdns 
depois que vierem as .respo tas dos testes de 
radi8!(OeS de carbona, que seriio realizados em 
urn laboratorio dos Estados Unidos . 

o oricial , alem de ter ido sepultado com 
tOdas as vestes, levav&. Lanlbem, as medalhas e 
condecora<;oes que hONia ganho E ntre as me
dalhas, destaca-se urna que trazia presa a uma 
corrente, pendUl'ada ao pesco!(o, em formato de 
cabeca de leao, 0 que, talvez, demonstre q e ete 
pertencia a uma f nilia nobre que usava esse 
simbolo como brasao ou marca 
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o MILIT R E .;rnA lUEDALll\ - 0 esqurlelo do mililar en ontt'lldo nn Fort~ OranJe, em ltamara· 
<:Ii Emhllb:o. uma mcdalhn, rrprl.'Renlnnd lima eabe\'a dc Jelia, pod ijtllirLcar a nObre ascend~ncl& 
till mario As e cavn~cl> prllCNiid~ no velh,) rt'dulu , lIdo liet r.t rqllcolor;la 'ch~fjlldo pelo 
profelisOl' 1aroos AlhlUluerque) da Dhi~iio de An trol'm\ogla TropiCal do In; titulo de FiJu n ill e n· 
cias HumanllS, da UFPe, com eolabor~ao da o!tela M.iU~ar) pro ~egulrio para nov d SIll)o 

bertas . (:ill . pigina) 

.. 



